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আইএভই রফবাদগয ৭ ফছদযয াপল্য 

 

      রুর অফ রফজদন, ১৯৯৬ এয অযাদরাদকন অফ রফজদন (অনুদেদ ৩২(c) অনুমায়ী ফাস্তফায়ন রযফীক্ষণ  ও মূল্যায়ন    

     রফবাদগয  কাম যাফরর রনম্নরূ: 

 এরডরভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্পমূদয ফাস্তফায়ন রযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন; 

 প্রকল্পওয়াযী ফাস্তফায়ন অগ্রগরতয তথ্য  াংগ্র এফাং াংকরদনয (compilation) ভাধ্যদভ ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী, এনইর, 

একদনক; ভন্ত্রণারয়মূ এফাং াংরিষ্ট অন্যান্যদদয জন্য ত্রৈভারক, ফারল যক এফাং াভরয়ক প্ররতদফদন প্রণয়ন;  

 প্রকল্প ফাস্তফায়ন রফলদয় ভন্ত্রণারয়/ফাস্তফায়ন াংস্থামূদক প্রদয়াজদন রফদলজ্ঞ এফাং যাভ য শফা প্রদান;  

 স্পট শবরযরপদকদনয ভাধ্যদভ প্রকদল্পয ফাস্তফায়ন অফস্থা জানায জন্য ভাঠ ম যাদয় রযদ যন;  

 প্রদয়াজদন ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/াংস্থামূদয ভদধ্য ভন্বয় কদয প্রকদল্পয ফাস্তফায়ন ভস্যা দূযীকযদণয জন্য ব্যফস্থা গ্রণ;  

 প্রদয়াজদনয আদরাদক, প্রকদল্পয রযদ যন প্ররতদফদন ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী এফাং াংরিষ্ট ভন্ত্রণারদয় শ;  

 ররটিইউ াংক্রান্ত মাফতীয় রফলয়ারদ; 

 ররএ, ০৬ এফাং ররআয, ০৮ াংক্রান্ত মাফতীয় রফলয়ারদ এফাং  

 ভদয় ভদয় ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী/রযকল্পনা ভন্ত্রী/জাতীয় াংদ কর্তযক প্রদত্ত অন্যান্য রফলয়ারদ  । 
 

ররটিইউ: 

 রফশ্বব্যাাংক ও ফাাংরাদদ যকাদযয শমৌথ উদযাদগ ১৯৯৯ াদর রযচাররত Country Procurement Assessment Report 

(CPAR) এ ফাাংরাদদদ যকাযী ক্রদয়য শক্ষদৈ রফযভান ত্রুটি ও দুফ যরতা দূয কদয যুদগাদমাগী আইন ও রফরধ রফধান প্রণয়দনয 

সুারয কযা য়। এ রদক্ষয রফশ্বব্যাাংক এয আরথ যক ায়তায় গৃীত ররআযর (াফররক প্ররকউযদভন্ট রযপভ য প্রকল্প)-এয 

আওতায় আইএভইরড’শত Central Procurement Technical Unit (CPTU) প্ররতষ্ঠা কযা য়। CPTU 

প্রথদভ াফররক প্ররকউযদভন্ট রফরধভারা, ২০০৩ প্রণয়ন প্রদয়াদগয জন্য Implementation Procedures এফাং 

প্রদয়াজনীয় ডকুদভন্ট চালু কদয। প্রাথরভকবাদফ ক্রয় কাম যক্রদভ দক্ষতা, রনযদক্ষতা, দযদাতাদদয প্ররত ভ-আচযণ ও প্ররতদমারগতা 

বৃরিয পদর ব্যফায়ী এফাং উন্নয়ন দমাগীদদয ভদধ্য আত্মরফশ্বা সৃরষ্ট য়। এযই ধাযাফারকতায় াফররক প্ররকউযদভন্ট অযাক্ট, 

২০০৬ এফাং াফররক প্ররকউযদভন্ট রফরধভারা, ২০০৮ কামকযয কযা য়।  
 

১। ররটিইউ’য অরজযত াপল্য: 

 ফতযভান যকাদযয ভদয়  ২০০৯ ার শথদক এ ম যন্ত ররটিইউ’য অরজযত াপল্য  এফাং যকারয ক্রয় াংক্রান্ত াংস্কাযমূরক 

কাম যাফরর রনম্নরূঃ 

 

 যকাযী ক্রদয় যুক্ত কভ যকতযাদদয দক্ষতা বৃরিয জন্য রতন প্তাদয যকাযী ক্রয় ব্যফস্থানা প্ররক্ষণ নীরত রনধ যাযণী, 

অরডট, রফচায রফবাগ, দুনীরত দভন করভন, জাতীয় যাজস্ব শফাড য, প্রকল্প, স্থানীয় যকায প্ররতরনরধ, প্রান, াাংফারদক, 

দযৈদাতা ১৮ ধযদণয াংরক্ষপ্ত প্ররক্ষণ অব্যাত আদছ। ২০০৯ শথদক এ ম যন্ত শভাট ১৫,৫১৩ জন কভ যকতযায প্ররক্ষণ 

ম্পন্ন দয়দছ।  
 

 যকাযী ক্রয় কাম যক্রদভ দক্ষতা, স্বেতা, জফাফরদরতা, ভআচাযণ ও সুষ্ঠু প্ররতদমারগতা রনরিতকদল্প     এফাং জনগদণয 

অদথ যয দফ যাত্তভ ব্যফায কযায রদক্ষয ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী গত জুন, ২০১১ তারযদে National Electronic 

Government Procurement (e-GP) Web Portal-এয উদবাধদনয ভাধ্যদভ যকাযী ক্রদয় e-

Tendering ব্যফস্থা চালু য়। এ জন্য গত ১৫ শপবুয়ারয ২০১১ তারযদে e-GP গাইড রাইন জাযী কযা য়।  
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 রডরজটার ফাাংরাদদ গঠদনয রুকদল্প যকাযী  ক্রদয়য শক্ষদৈ দ্রুত স্বে ও রনবযযদমাগ্য e-Tendering ব্যফস্থা একটি 

যুগান্তকাযী দদক্ষ। প্রাথরভক ম যাদয় চাযটি টাদগ যট এদজরিদত (স্থানীয় যকায প্রদকৌর অরধদপ্তয, ড়ক ও জনথ 

অরধদপ্তয, ফাাংরাদদ ারন উন্নয়ন শফাড য এফাং ফাাংরাদদ ল্লী রফদুযতায়ন শফাড য) াইরট রবরত্তদত ই-রজর ব্যফস্থা প্রফতযন কযা 

য়। ইদতাভদধ্য ৩১ শভ ২০১৬ ম যন্ত শভাট ৩৯টি ভন্ত্রণারয়/রফবাগ এয ২৬২টি াংস্থায ২,৪৪৭টি ক্রয়কাযী e-GP’য আওতায় 

এদদছ। একই দে ২ ১,৭৩১জন দযদাতা প্ররতষ্ঠান/দযদাতা e-GP-শত রনফরিত দয়দছ। e-GP রদেদভ ৫৫,৫৬৪টি 

দযৈ আফান কযা দয়দছ এফাং ৩৫,০৪৯টি চুরক্ত ম্পারদত দয়দছ। ই-রজর রফলদয়ও ক্রয়কাযী ৩,৭৮০ জন কভ যকতযাদক 

প্ররক্ষণ শদয়া দয়দছ। ম যায়ক্রদভ শদদয কর যকাযী ক্রয়দক ই-রজরদত অন্তভু যক্ত কযায প্ররক্রয়া চরভান যদয়দছ।  

 

 

 ই-রজর রদেদভ দযৈ জাভানত, কাম যম্পাদন জাভানত শযরজদেন রপ, নফায়ন রপ ও শটন্ডায ডকুদভন্ট রপ গ্রদণয 

জন্য ৪১টি ব্যাাংদকয াদথ MOU স্বাক্ষরযত দয়দছ এফাং শভাট ২২০০টি াোয ভাধ্যদভ এ শফা প্রদান কযা দে।  

 

 ই-রজর ফাস্তফায়দন  ায়তায জন্য ররটিইউ ৪টি টাদগ যট এদজ রিশত (ড়ক ও জনথ অরধদপ্তয, স্থানীয় যকায 

প্রদকৌর অরধদপ্তয, ফাাংরাদদ ারন উন্নয়ন শফাড য এফাং ফাাংরাদদ ল্লী রফদুযতায়ন শফাড য) Help desk স্থান কযা 

দয়দছ। Help desk শথদক ই-রজর  ব্যফাযকাযীদদয শপান, ই-শভইর এফাং ই-রজর রদেভ-এয ভাধ্যদভ ারফ যক 

ায়তা প্রদান কযা দে। এই Help desk ত্রদরনক ২৪ ঘন্টা শোরা থাদক।  
 

 শদদয কর যকাযী ক্রয় ই-রজরদত অন্তভু যরক্তয রনরভদত্ত ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয বারতদে অনুরষ্ঠত ভরন্ত্রবায ত্রফঠদক 

রিান্ত গৃীত দয়দছ। উযন্তু ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয বারতদে অনুরষ্ঠত রডরজটার ফাাংরাদদ টাস্ক শপা য এয ২য়  বায়  

আগাভী রডদম্বয ২০১৬ এয ভদধ্য শদদয কর যকাযী ক্রয় ই-রজরয আওতায় আনায রনদদ যনা প্রদান কযা দয়দছ। 

রনদদ যনায আদরাদক প্রধানভন্ত্রীয মুখ্য-রচদফয বারতদে প্রধানভন্ত্রীয কাম যারদয় অনুরষ্ঠত বায় একটি কভ য রযকল্পনা 

গ্রণ কযা দয়দছ। কভ য রযকল্পনা অনুমায়ী মথামথ ক্ষভতা ম্পন্ন নতুন ডাটা শন্টায ক্রয় ও স্থান চুরক্ত স্বাক্ষরযত দয়দছ। 
আা কযা মাদে ১৮/০৯/২০১৬ এয ভদধ্য শদদয কর যকাযী ক্রয় অন্তভু যরক্তয উদমাগী ক্ষভতাম্পন্ন নতুন ডাটা শন্টায 

স্থান ও ডাটা স্থানান্তয ম্ভফ দফ। যকাদযয শঘালণা অনুমায়ী ২০১৬ াদরয রডদম্বদযয ভদধ্য শদদয কর যকাযী ক্রয় 

ই-রজরয আওতায় আদফ।  
 

 

 যকারয ক্রদয় ইদরকট্ররনক গবণ যদভন্ট প্ররকউযদভন্ট অথ যাৎ ই-রজর’য সুষ্ঠু ফা স্তফায়ন ও প্রাদযয জন্য াং রিষ্ট কদরয 

দচতনতা বৃরিয রদক্ষয শজরা ম যাদয় এক রদদনয কভ যারা গত ২৮ জুরাই, ২০১৫ তারযে শথদক শুরু য় এফাং ফতযভাদন তা 

চরভান যদয়দছ। প্ররতটি শপাযাদভ শজরা ম যাদয় যকারয ক্রয়কা াংস্থায প্ররতরনরধ, শটন্ডাযায, রভরডয়া ও সুীর ভাদজয 

প্ররতরনরধবৃন্দ অাংগ্রণ কযদছন  এফাং  ইদতাভদধ্য ৫৩টি শজরায় ই-রজর দচতনতামূরক কভ যারা  এফাং ৪২টি শজরায় 

Government Contractor শপাযাভ অনুরষ্ঠত দয়দছ। ম যায়ক্রদভ শদদয ৬৪ শজরায় এ কভ যারা অনুরষ্ঠত দফ।  

 

 াফররক প্ররকউযদভন্ট াংক্রান্ত আঞ্চররক শমাগাদমাগ যক্ষা এফাং জ্ঞান ও অরবজ্ঞতা রফরনভদয়য জন্য ররটিইউ গত  ১-৩ 

নদবম্বয, ২০১৫ তারযে ঢাকায় “ ৩য় দরক্ষণ এীয় আঞ্চররক াফররক প্ররকউযদভন্ট কনপাদযি”  আদয়াজন কশয। 
ফাাংরাদদ াকযভুক্ত কর শদদয যকাযী ক্রয় াংরিষ্ট কভ যকতযা/ প্ররতষ্ঠান/ ব্যারক্ত এই কনপাদযদি অাংগ্রণ কশয। 
এই কনপাদযি শথদক শঘালণা কযা য়-যকাযী ক্রয় িরত/ব্যফস্থানায় আঞ্চররক দমারগতা াংক্রান্ত “Dhaka 

Declaration”. কনপাদযদিয রিান্ত অনুমায়ী ফাাংরাদদ  South Asia Public Procurement 

Network এয শচয়াযা যন রদদফ দারয়ে ারন কযদছ।  

 
 

 ররটিইউ’য রনজস্ব বফন রনরভ যত দয়দছ এফাং প্রারতষ্ঠারনক কাঠাদভা অনুমায়ী মাফতীয় কাম যক্রভ চরদছ।  
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২। প্রকল্প অনুদভাদন, প্রকল্প রযদ যন, ভাপ্ত প্রকল্প মূল্যায়ন ও প্রবাফ মূল্যায়দন আইএভইরড ’য অজযন:   

 ২০০৮-০৯ অথ য ফছয শথদক ২০১৪-১৫ অথ য ফছয ম যন্ত রযকল্পনা করভদনয উদযাদগ আদয়ারজত  ১৪৫৯ প্রকল্প অনুদভাদন  

াংক্রান্ত  PEC বায় আইএভইরড প্ররতরনরধে কদযদছ। এফ বায় প্রকদল্পয ফাস্তফায়ন ব্যফস্থানা , ব্যয় যুরক্তযুক্তকযণ, 

ররজকযার শেভওয়াকয এফাং Procurment Plan এয উয আইএভইরড ভতাভত রদদয় থাদক।  

 

 ভাঠ ম যাদয়য প্রকল্প রযদ যন আইএভইরড'য একটি রনয়রভত কাজ। প্রকল্প রযদ যদনয শক্ষদৈ ফছদযয শুরুদতই একটি 

কভ যরযকল্পনা থাদক। প্রকল্প রযদ যদনয শক্ষদৈ অগ্রারধকাযপ্রাপ্ত প্রকল্প, াায্যপুষ্ট প্রকল্প, িথ গরতম্পন্ন প্রকল্প এফাং ভারপ্তয 

জন্য রনধ যারযত প্রকল্পদক অগ্রারধকায শদয়া দয় থাদক। এয পদর প্রকদল্পয স্পট, কাদজয ভান এফাং অগ্রগরত ম্পদকয একটি 

ফাস্তফ ধাযণা াওয়া মায়।   

 

 আইএভইরড ভাপ্ত কর প্রকদল্পয ভারপ্ত মূল্যায়ন (Terminal Evaluation) প্ররতদফদন প্রণয়ন কদয থাদক। গদড় 

প্ররত ফছয প্রায় ২০০-২৫০টি প্রকল্প ভাপ্ত য়।  ভাপ্ত কর প্রকদল্পয মূল্যায়ন প্ররতদফদন ম্পন্ন কদয ফই আকাদয প্রকা কযা 

দয় থাদক। এছাড়া  ,আউটদার যাং এয ভাধ্যদভ ফাস্তফায়ন রযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন রফবাগ (আইএভইরড) এয ভরনটরযাং শক্টয 

মূদয আওতায় রফরবন্ন ভন্ত্রণারয়/রফবাদগয চররত প্রকদল্পয রনরফড় রযফীক্ষণ কাজ রযচারনা কযা দয় থাদক। ২০০৯ -১০ 

অথ য ফছয শথদক ২০১৪-১৫ অথ য ফছয ম যন্ত রনফ যারচত ৪৪টি প্রকদল্পয রনরফড় রযফীক্ষণ কাজ  ম্পন্ন দয়দছ এফাং ২০১৫ -১৬ অথ য 

ফছদয ১৫টি রনফ যারচত প্রকল্পয রনরফড় রযফীক্ষণ কাজ চরভান যদয়দছ।  

 

 আইএভইরড কর্তকয ফাস্তফারয়ত প্রকল্প/কভর্স যচীয পরাপর (Output) এফাং পরাপদরয ভন্বদয় অরজতয স্বল্প শভয়াদী সুপর 

(Outcome) এফাং শল ম যন্ত রক্ষযভুক্ত সুরফধাদবাগী ও আথ য-াভারজক ব্যফস্থায উয দীঘ য শভয়াদী প্রবাফ ইতযারদ 

রনরুদনয জন্য ফারল যক উন্নয়ন কভ যর্সচীভুক্ত রকছু াংখ্যক ভাপ্ত প্রকদল্পয প্রবাফ আইএভইরড কর্তকয মূল্যায়ন কযা য়। প্রবাফ 

মূল্যায়ন একটি গদফলণাধভী ভীক্ষা। াধাযনত অথর্ন যরতক নীরত ও অগ্রারধকায এফাং মূল্যায়দনয জন্য প্রাপ্ত ফযাদেয রফদফচনায় 

আইএভইরডয রচফ এয শনর্তদে রফযভান একটি করভটি কর্তকয প্রবাফ মূল্যায়দনয রদক্ষয প্ররতফছয রকছু াংখ্যক ভাপ্ত প্রকল্প 

ফাছাই কযা য়। রনফ যারচত ভাপ্ত প্রকদল্পয কদরফয, ভারপ্তয ম যায় এফাং প্রবাফ মূল্যায়ন ম্পরকযত তথ্য/উাদত্তয জরবযতায 

রফদফচনায় মূল্যায়ন কাজ ম্পাদদনয জন্য যাভকয পাভ য রনদয়াগ অথফা রনজস্ব জনফর বাযা প্রবাফ মূল্যায়দনয কাজ কযা য়। 
২০০৮ -০৯ অথ য ফছয শথদক ২০১৪-১৫ অ থ য ফছয ম যন্ত রনফ যারচত ৮৫টি ভাপ্ত প্রকদল্পয প্রবাফ মূল্যায়দনয কাজ ম্পন্ন  দয়দছ 

এফাং ২০১৫ -১৬ অথ য ফছদয ১৮টি ভাপ্ত প্রকদল্পয প্রবাফ মূল্যায়দনয কাজ চরভান যদয়দছ।  রনদচয াযরণদত ফছযরবরত্তক প্রকল্প 

রযদ যন, ভাপ্ত প্রকল্প মূল্যায়ন ও প্রবাফ মূল্যায়দন আইএভইরড ’য অজযন শদোদনা দরা: 

ক্র: 

নাং 
কভ যকাদন্ডয রফলয় 

২০০৮-২০০৯ দত ২০১৪-২০১৫ ম যন্ত ৭ ফছদযয াপল্য 

২০০৮-

০৯ 

২০০৯-

১০ 

২০১০

-১১ 

২০১১-

১২ 

২০১২-

১৩ 

২০১৩-

১৪ 

২০১৪-১৫ 

১। ভাঠম যাদয় চরভান প্রকল্পমূ রযদ যন ও প্ররতদফদন 

প্রণয়ন। প্রাপ্ত ভস্যা ও সুারযমূদয রফলদয় 

ব্যফস্থা গ্রদণয রনরভত্ত তা াংরিষ্ট ভন্ত্রণারয়/রফবাদগ 

শপ্রযণ। 

৫১১টি ৮৫৫টি ৯৪৩টি ৭১৮টি ৯৩৬টি ৭৭৩টি ১১৩০টি 

২। আউটদার যাং এয ভাধ্যদভ রনরফড় রযফীক্ষণ 

প্ররতদফদন। 
- ৬টি ৫টি ৭টি ৭টি ৮টি ১১টি 

৩। ভাপ্ত প্রকল্প মূল্যায়ন প্ররতদফদন প্রণয়ন। প্রাপ্ত ভস্যা 

ও সুারযমূ ফাস্তফায়দনয রনরভত্ত তা াংরিষ্ট 

ভন্ত্রণারয়/রফবাদগ শপ্রযণ। 

২২৮টি ৩১৪টি ৩১৫টি ২০৮টি ২১৫টি ২৭৬টি ২৩৫টি 

৪। প্রবাফ মূল্যায়ন রযচারনা, প্ররতদফদন প্রণয়ন, 

প্ররতদফদদন উরল্লরেত সুারযমূ ফাস্তফায়দনয 

রনরভত্ত তা াংরিষ্ট ভন্ত্রণারয়/রফবাদগ শপ্রযণ। 

৭টি ৬টি ১০টি ১০টি ২২টি ১৪টি ১৬টি 
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৩। জাতীয় াংদদয প্রদনাত্তযরবরত্তক প্ররতদফদন প্রণয়ন: 

২০০৯ ার শথদক নফভ ও দভ জাতীয় াংদদয শলাদয ভরন্ত্রবায ভাননীয় দস্যগণ কর্তযক  রযকল্পনা ভন্ত্রণারয় 

ম্পরকযত স্থায়ী করভটি রফরবন্ন াংদীয় স্থায়ী করভটিয বায়ও রনয়রভতবাদফ চারত প্রদয়াজনীয় তথ্য শপ্রযণ কযা দে । 
তাছাড়া, ভরন্ত্রবায ভাননীয় দস্যগণ কর্তযক  প্রদত্ত প্ররতশ্রুরতয ফাস্তফায়ন এফাং উন্নয়ন প্রকদল্পয অগ্রগরত ম যাদরাচনায রনরভত্ত 

চারত মাফতীয় প্রদনাত্তয রবরত্তক তথ্য জাতীয় াংদদ শপ্রযণ কযা দে।  

৪। গৃীত ও ফাস্তফারয়ত উন্নয়ন প্রকল্পমূ: 

  রফগত ২০০৯ ার শথদক চররত অথ যফছদযয শভ, ২০১৬ ম যন্ত রযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন কাদজ আইএভইরড’য ক্ষভতা 

বৃরি, যকারয ক্রয় কাদজ ই-রজরয ম্প্রাযণ,  ইদরকট্ররনক শটন্ডারযাং,  প্রকল্প ফাস্তফায়দন য তথ্য অন রাইদন াংগ্রদয 

জন্য Project Monitoring Information System (PMIS) প্রফতযন এফাং ভরনটরযাং ও প্ররতদফদন 

কাম যক্রভদক আধুরনকায়ন কযায জন্য ৪ (চায)টি উন্নয়ন প্রকল্প গ্রণ কযা দয়দছ। মা রনম্নরূঃ  

               (রক্ষ টাকায়) 

ক্রভ 

নাং 

প্রকদল্পয নাভ ও শভয়াদকার প্রাক্কররত ব্যয় ক্রভপুরিত আরথ যক 

অগ্রগরত (%) 

শভ, ২০১৬ 

শভাট 

রজওরফ 

রএ আরথ যক 

১। াফররক প্ররকউযদভন্ট রযপভ য প্রদজক্ট- II (২য় াংদারধত) 

জুরাই ২০০৭ - জুন ২০১৭ 

৪৭,৩৫৯.৮৯ 

১৭৮৮.০০ 

৪৫৫৭১.৮৯ 

৩৩৯৯৬.০৮ 

 

 

২। শরাংদদরনাং ভরনটরযাং এন্ড ইবালুদয়ন কযাারফররটি অফ আইএভইরড 

(এএভইরআই) ( ১ভ াংদারধত) 

জানুয়ারয ২০১৩ - রডদম্বয ২০১৬ 

৭০৯১.০০ 

৭০৯১.০০ 

০.০০ 

২৯৭৪.০১ 

৩। Capacity Development for Monitoring and Reporting to 

Increase the Effective Coverage of Basic Social Services 

(ECBSS) for Children and Women in Bangladesh 

জুরাই ২০১৪ - রডদম্বয ২০১৬ 

৬৯৭.৭০ 

৫০.১০ 

৬৪৭.৬০ 

৩৫৮.৩২ 

৪। Enhancing Institutional Capacity of IMED (EICI) 

নদবম্বয ২০১৫ - অদক্টাফয ২০১৭ 
৪৭৪.০০ 

৭৯.০০ 

৩৯৫.০০ 

প্রকল্পটি ম্প্ররত 

অনুদভারদত। এেনও 

আরথ যক অগ্রগরত অরজযত 

য়রন। 
 

৫।  প্রান অনুরফবাদগয াপল্য: 

     আইএভইরড’য প্রান অনুরফবাদগয (২০০৯-২০১৫ ভদয় ৭ ফছদযয) কভ যকাদন্ডয রফলদয় াপদল্যয রফফযণ রনম্নরূ: 

 

1.  ফাস্তফায়ন রযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন রফবাগদক রক্তারীকযদণয জন্য রফরবন্ন কযাটাগরযয ৬৯ (ঊনত্তয)টি দ সৃজন 

কযা দয়দছ।  
2.  ১ভ শেরণয ০২ (দুই) জন কভ যকতযা-শক দদান্নরত, ০১ (এক) জনদক রদরকন শগ্রড, ০৪ (চায) জনদক রনদয়াগ 

প্রদান কযা দয়দছ। 
3.  ২য় শেরণয ০৯ (নয়) জন কভ যকতযা-শক রনদয়াগ প্রদান কযা দয়দছ। 
4.  ৩য় শেরণয ১৯ (জন) কভ যচাযীদক রনদয়াগ এফাং ০৪ (চায) জনদক রদরকন শগ্রড প্রদান কযা দয়দছ। 
5.  ৪থ য শেরণয ১৭ (দতয) জন কভ যচাযীদক রনদয়াগ এফাং ০২ (দুই) জনদক দদান্নরত প্রদান কযা দয়দছ। 
6.  ০১ (এক)টি জী গারড় এফাং ০৩ (রতন)টি ভাইদক্রাফা ক্রয় কযা দয়দছ।   
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৬। ফারল যক উন্নয়ন কভ যর্সরচ (এরডর) ফাস্তফায়ন েযারন্বতকযদণ আইএভইরড’য ভূরভকা:  

  ক্রভফধ যভান ফারল যক উন্নয়ন কভ যর্সরচ (এরডর) ফাস্তফায়ন েযারন্বত কযদত আইএভইরড ায়ক ভূরভকা তথা ধনাত্মক প্রবাফক 

রদদফ অফদান যাদে। শরদক্ষয আইএভইরড প্ররতফছয চরভান ও ভাপ্ত প্রকল্পমূ রযদ যনকযত: প্ররতদফদন প্রণয়নপূফ যক 

াংরিষ্ট ভন্ত্রণারয়/রফবাগমূ-শক প্রদয়াজনীয় যাভ য/রদকরনদদ যনা/ভতাভত প্রদান কদয থাদক।  ফতযভান যকাদযয আভদর 

২০০৯ ার শথদক ২০১৪-১৫ অথ য ফছয ম যন্ত ফারল যক উন্নয়ন কভ যর্সরচয ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রনম্নরূ : 

                                                                                                                                              

 গত ২০০৯ ার দত ২০১৫-১৬ অথ য ফছদযয াংদারধত এরডরদত প্রদত্ত শভাট ফযাে ও ব্যদয়য রফফযণ  

                                                                                                                       (শকাটি টাকায়) 

অথ য 

ফছয 

প্রকল্প 

াংখ্যা 

াংদারধত এরডর ফযাে  ব্যয়  (ফযাদেয %)  

শভাট স্থানীয় 

মুদ্রা  

প্রকল্প 

াায্য  

রনজস্ব 

অথ যায়ন 

শভাট স্থানীয় 

মুদ্রা 

প্রকল্প 

াায্য 

রনজস্ব 

অথ যায়ন 

(১) (২) (৩) (৪) (৫)  (৭) (৮) (৯)  

*২০১৫-১৬ ১৫৫০ ৯৩৮৯৫ ৬১৮৪০ ২৯১৬০ ২৮৯৫ ৫৭৬২৪ 

(৬১%) 

৩৭৪৮৪ 

(৬১%) 

১৭৩৮২ 

(৬০%) 

২৭৫৮ 

(৯৫%) 

২০১৪-১৫ ১৪৫৭ ৭৭৮৩৬ ৫২৯৩৬ ২৪৯০০ ২৮৩৬ ৭১১৩৭ 

(৯১%) 

৪৮৬৯৪ 

(৯২%) 

২২৪৪৩ 

(৯০%) 

২৬০৭ 

(৯২%) 

২০১৩-১৪ ১৫২১ ৬৩৯৯১ 

 

৩৮৮০০ ২১২০০ 

 

৩৯৯১ ৫৯৭৫৯ 

(৯৩%) 

৩৮১১৬ 

(৯৮%) 

১৮৭৯৭ 

(৮৯%) 

২৮৪৬ 

(৭১%) 

২০১২-১৩ ১৪৪৯ ৫৭৩৮৮ 

 

৩৩৮৬৬ ১৮৫০০ 

 

৫০২২ ৫২৫১০ 

(৯১%) 

৩৩৬২৮ 

(৯৯%) 

১৬৪০৭ 

(৮৯%) 

২৪৭৫ 

(৪৯%) 

২০১১-১২ ১৩৪০ ৪১০৮০ ২৬০৮০ ১৫০০০ 

 

- ৩৮০২৩ 

(৯৩%) 

২৫৪৪৮ 

(৯৮%) 

১২৫৭৫ 

(৮৪%) 

- 

২০১০-১১ ১২৯২ ৩৫৮৮০ ২৩৯৫০ ১১৯৩০ 

 

- ৩২৮৫৫ 

(৯২%) 

২৩০৪৫ 

 (৯৬%) 

৯৮১০ 

(৮২%) 

- 

২০০৯-১০ ১১৮৩ ২৮৫০০ ১৭২০০ ১১৩০০ - ২৫৯১৭ 

(৯১%) 

১৬৪০৫ 

 (৯৫%) 

৯৫১২ 

(৮৪%) 

- 

২০০৮-০৯ ১১৩৫ ২৩০০০ ১২৮০০ ১০২০০ - ১৯৭০১ 

(৮৬%) 

১১৮৭৩ 

 (৯৩%) 

৭৮২৮ 

(৭৭%) 

- 

  

     *২০১৫-১৬ অথ য ফছদযয াংদারধত ফারল যক উন্নয়ন কভ যর্সরচ’য শভ, ২০১৬ ম যন্ত অগ্রগরত 

  

 উরযউক্ত ২০০৮-০৯ অথ য ফছয দত ২০১৫-১৬  অথ য ফছদযয  এরডর ফাস্তফায়ন ম যাদরাচনা শথদক শদো মায় শম, রফগত 

২০০৮-০৯ শথদক ২০১৪-১৫ এরডর ফাস্তফায়দনয গড় আরথ যক অগ্রগরতয ায ৯ ১%। এরডর ফাস্তফায়ন অগ্রগরতয পরতায 

রছদন রনম্নরররেত কাযণমূ উদল্লে কযা মায়ঃ 

 ভাননীয় রযকল্পনা ভন্ত্রী কর্তযক রফরবন্ন ভদয় ফাস্তফায়ন অগ্রগরত ম যাদরাচনা কদয অগ্রগরত েযারন্বত কযায তারগদ ও 

যাভ য প্রদান; 

 প্ররত প্তাদ রনয়রভতবাদফ একদনক বা অনুরষ্ঠত ওয়া; 

 আইএভইরড’য রযদ যন কাম যক্রভ শজাযদাযকযণ এফাং ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/াংস্থা ম যাদয় রযদ যন কাম যক্রভ বৃরি াওয়া;  

 ভন্ত্রণারয়/রফবাগমূদয ফাস্তফায়ন দক্ষতা বৃরি াওয়া। 
 

 

৭ভ ঞ্চফারল যকী  রযকল্পনায রক্ষয  শভাতাদফক যকারয ক্রয় ব্যফস্থানায় ই-রজর ম্প্রাযণ, ভরনটরযাং ও মূল্যায়দনয শক্ষদৈ 

শযজাল্ট শফইজড ম্যাদনজদভদন্টয প্রদয়াগ, প্রকল্প ফাস্তফায়দনয তথ্য অনরাইদন াংগ্র এফাং ভরনটরযাং কভ যকতযাদদয ররজরষ্টক াদাট য 

বৃরিয উদযাগ গ্রণ কযা দয়দছ। যকারয ক্রদয় ইদরকট্ররনক শটন্ডারযাং ফাস্তফায়ন এফাং রনরফড় ভরনটরযাং ও মূল্যায়ন ব্যফস্থা কাম যকয 

কযায ভাধ্যদভ উন্নয়ন োদত ম্পদদয অচয় এফাং দুনীরত দূযীকযদণয দদক্ষ শনয়া দয়দছ। এয ভাধ্যদভ যকাদযয গৃীত উন্নয়ন 

প্রকল্প গ্রণ এফাং সুষ্ঠবাদফ ফাস্তফায়ন  জতয দে।  


